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20. september 2012 

Asger Aamund lærer sønderjyske ledere at pleje stjernerne  

 

Hvordan kan man som leder motivere virksomhedens dygtige, men 

krævende ildsjæle uden at sælge ud af egne ledelsesværdier? Det er 

spørgsmålet på konferencerækken ”Pas på stjernerne”, som Lederne 

arrangerer i løbet af efteråret rundt om i landet. Torsdag den 11. 

oktober står lokalafdelingen Lederne Sønderjylland bag konferencen, 

som afholdes i Sønderjyllandshallen i Aabenraa.  

På konferencen kan man møde erhvervsleder og debattør Asger 

Aamund, der på sin direkte og præcise facon vil dele ud af sin viden 

om, hvordan man leder i en branche som medicinalindustrien, hvor 

nøglen til succes er at have de dygtigste og mest innovativt-tænkende 

medarbejdere. 

På programmet står også direktør for Københavns Teater Steen Pade 

og Else Guldager, der er personaledirektør i Sydbank. De vil gøre 

deltagerne klogere på, hvordan man tackler og motiverer de 

uundværlige ildsjæle og får det optimale ud af deres potentiale. 

Afdelingsformand for Lederne Sønderjylland Peter Martensen ser især 

frem til at høre, hvad Asger Aamund kan bidrage med på konferencen. 

 

- Han vil kunne indvie deltagerne i, hvordan man spotter stjernerne, 

og hvordan man holder dem i kort snor, når det bliver nødvendigt. For 

selvom ildsjælene er et kæmpe aktiv for virksomheden, er det en 

hårdfin balance at lede dem. Får de for meget opmærksomhed, er der 

risiko for at tabe de øvrige medarbejdere på gulvet, men forsømmer 

man dem, vil de sandsynligvis finde et andet arbejde, siger Peter 

Martensen. 

Konferencen i Sønderjyllandshallen er rettet mod ledere på alle ni-

veauer, og både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er vel-

komne. Tilmelding kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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